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คํานํา 

 
 การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง เปนขอมูลสถิติส่ิงกอสรางที่เอกชนไดรับอนุญาตให
กอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง ถือเปนตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญตัวหนึ่ง เพราะเปนขอมูลที่บงชี้
ภาวะธุรกิจและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกอสรางหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อใชเปนสัญญาณ
เตือนภัยลวงหนาและประเมินภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทํา การ
ประมวลขอมูลพื้นที่กอสรางไตรมาส 1/2554 โดยนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการกอสรางที่ไดรับอนุญาตให
กอสรางใหม และตอเติมหรือดัดแปลง เฉพาะพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ไดแก จํานวนผูไดรับอนุญาต จํานวนสิ่งกอสราง และพื้นที่กอสราง  
 สําหรับขอมูลไตรมาส 1/2554 พบวา จํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม ตอเติมหรือ
ดัดแปลงทั้งที่เปนอาคารโรงเรือนและมิใชอาคารโรงเรือนมีจํานวนทั้งสิ้น 45,668 ราย เพิ่มขึ้นรอยละ 14.8  
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา โดยในไตรมาส 1/2554 ส่ิงกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือน มีพื้นที่ของ
ส่ิงกอสรางรวม 17.0 ลานตารางเมตร เพิ่มขึ้นรอยละ 0.04  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และ
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2553 สวนสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน เชน ลานจอดรถ              
สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา และสระวายน้ํา มีพื้นที่ของสิ่งกอสรางทั้งสิ้น 286,996 ตารางเมตร ลดลง
ถึงรอยละ 33.7 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และลดลงรอยละ 46.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของป 2553 นอกจากนั้นสิ่งกอสรางประเภทที่คิดเปนความยาว (เชน ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน ร้ัว/กําแพง 
สะพาน และเขื่อน/คันดิน) มีความยาวทั้งสิ้น 617,495 เมตร ซ่ึงเพิ่มขึ้นรอยละ 22.7 เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส
ที่ผานมา และลดลงรอยละ 1.7 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2553 
 การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นที่การกอสรางนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติไดรับความรวมมือในการ
บันทึกแบบสอบถาม จากสํานักงานเขต และหนวยราชการสวนทองถ่ินในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศเปน
อยางดี จึงขอแสดงความขอบคุณไว ณ ที่นี้ดวย 
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บทสรุปสําหรับผูบริหารบทสรุปสําหรับผูบริหาร  
 
 

การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสรางเปนการ
เก็บรวบรวมขอมูลของสิ่งกอสรางทุกประเภทที่เอกชน
ไดรับอนุญาตใหกอสราง ตอเติมหรือดัดแปลงเกี่ยวกับ
จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนสิ่งกอสราง
และพื้นที่กอสราง ขอมูลดังกลาวสามารถนําไปใช
ประโยชนสําหรับหนวยงานภาครัฐในการกําหนด
นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ   สําหรับเอกชนใช
ในการจัดทําตัวช้ีวัดดานที่อยูอาศัย  ใชในการติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจดานอสังหาริมทรัพย การสงเสริมการ
ขายและการลงทุน 

ขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาสที่ 1/2554 
เปนขอมูลในระดับภาคและทั่วประเทศ ท่ีอยูในเขต
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล(บางสวน) ใน
พื้นที่ท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522) และในเขตการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย สรุปไดดังนี้ 

1. จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง และพ้ืนที่กอสราง 

ในไตรมาส 1 ป 2554 มีเอกชนที่ไดรับอนุญาต
ใหกอสรางใหม  ตอเติมหรือดัดแปลงจํานวนทั้งสิ้น 
45,668 ราย เปนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางสิ่งกอสราง
ใชเปนอาคารอาคารโรงเรือน 41,129 ราย และที่มิใช
อาคารโรงเรือน 4,539 ราย ดังนี้ 

 1.1  สิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือน  

สําหรับสิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนนั้นมี
ผูไดรับอนุญาตใหกอสราง  41,129 รายมีพื้นที่ของ
สิ่งกอสราง 17.02  ลาน ตร.ม. สวนใหญ (รอยละ 98.2) 
ไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม และรอยละ 1.8 ไดรับ
อนุญาตใหตอเติมหรือดัดแปลง 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา 
จํานวนผูท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารโรงเรือน
เพิ่มข้ึนรอยละ 19.5 และมีพื้นที่ท่ีไดรับอนุญาตเพิ่มข้ึน
เล็กนอยเพียงรอยละ 0.04 และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของ  ป 2553 จํานวนผูท่ีไดรับอนุญาต

ใหกอสรางลดลงรอยละ 0.5 แตมีพื้นที่ท่ีไดรับอนุญาต
เพิ่มข้ึนรอยละ 9.7  (แผนภูมิ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2  สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 

  สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนมี
เอกชนที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง 4,539 ราย สวนใหญ
รอยละ 99.3 ไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม และรอยละ 
0.7 ไดรับอนุญาตใหตอเติมหรือดัดแปลง  โดยเปน
สิ่งกอสรางประเภททอ/ทางระบายน้ํา ถนน รั้ว/กําแพง 
สะพาน เขื่อน/คันดิน ฯลฯ มีความยาวกอสรางรวม
ท้ังสิ้น 617,495  เมตร และเปนการกอสรางประเภท   
ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา สระวายน้ํา   ฯลฯ  
มีพื้นที่กอสรางรวมทั้งสิ้น 286,996  ตร.ม.  
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา 
จํานวนผูท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางลดลงรอยละ 15.2 
แตมีพื้นที่ของสิ่งกอสรางในสวนที่คิดเปนความยาว
เพิ่มข้ึน   รอยละ 22.7 สวนพื้นที่กอสรางที่คิดเปนพื้นที่
ลดลง รอยละ  33.7   เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของป 2553 พบวาจํานวนผูท่ีไดรับอนุญาตให
กอสรางลดลงรอยละ 17.1 โดยมีความยาวและพื้นที่ของ
สิ่งกอสรางลดลงรอยละ 1.7  และรอยละ 46.9  ตามลําดับ
(แผนภูมิ 2) 

แผนภูมิ 1  เปรียบเทียบผูไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม                
                 ตอเติม-ดัดแปลง และพื้นที่กอสรางของอาคาร โรงเรือน 
 

 ที่มา : การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสรางไตรมาส 1/2554 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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2. ชนิดของสิ่งกอสราง 
 2.1  สิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือน  

อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางใน
ไตรมาส 1/2554 สวนใหญเปนอาคารโรงเรือนเพื่ออยู
อาศัยโดยมีพื้นที่รวม 10.9 ลาน ตร.ม. หรือรอยละ 64.2   
ของสิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น สวนอาคาร
โรงเรือนท่ีกอสรางเพื่อการพาณิชยและสํานักงานมี
พื้นที่รวม 2.8 ลาน ตร.ม. คิดเปนรอยละ 16.4   เพื่อการ
อุตสาหกรรมและโรงงานมีพื้นที่กอสรางรวม 1.9 ลาน 
ตร.ม. คิดเปนรอยละ 11.2  เปนการกอสรางโรงแรม คิด
เปนพื้นที่ 603,294 ตร.ม. และเปนการกอสรางอาคาร
เพื่อการศึกษา และสาธารณสุข จํานวน 172,312 ตร.ม.  

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา 
อาคารโรงเรือนมีพื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุญาตให
กอสรางโดยรวมเพิ่มข้ึนเล็กนอยเพียงรอยละ 0.04 (จาก
พื้นที่  17,009,729  ตร .ม .  เปน  17,017,270 ตร .ม . ) 
โดยเฉพาะการกอสรางเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข
เพิ่มข้ึนรอยละ 49.1  การกอสรางเพื่ออยูอาศัย มีพื้นที่
กอสรางที่ไดรับอนุญาตเพิ่มข้ึนรอยละ 3.1 อาคารเพื่อ
การพาณิชยและสํานักงานมีพื้นที่กอสรางที่ไดรับ
อนุญาตเพิ่มข้ึนรอยละ 0.6 สวนการกอสรางอาคาร

โรงแรมลดลงมากที่สุดรอยละ 26.0 (จากพื้นที่ 815,622 
ตร.ม. เปน 603,294 ตร.ม.) เพื่อการอุตสาหกรรมและ
โรงงานลดลงรอยละ 11.3 (แผนภูมิ 3) 

หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 
2553 พบวา อาคารโรงเรือนมีพื้นที่กอสรางที่ไดรับ
อนุญาตใหกอสรางโดยรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 9.7 (จาก
พื้นที่ 15,511,177  ตร.ม. เปน 17,017,270  ตร.ม.)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2  สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 
 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น 
สวนใหญเปนการกอสรางทอ/ทางระบายน้ํา ท่ีมีความยาว 
338,233 เมตร หรือรอยละ 54.8 ของสิ่งกอสรางที่คิดเปน
ความยาวทั้งสิ้น เปนการกอสรางถนนมีความยาว  155,668 
เมตรหรือรอยละ  21.4  เปนการกอสรางรั้ว/กําแพงมีความ
ยาว 108,007  เมตรหรือรอยละ 17.5 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา 
สิ่ งกอสร างที่มิ ใชอาคารโรงเรือนมีความยาวของ
สิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางโดยรวมเพิ่มข้ึน    
รอยละ 22.7 (จากความยาว 503,078  ม. เปน  617,495  ม.)   
และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2553 ลดลง
รอยละ 1.7 (จากความยาว 627,943 ม. เปน 617,495 ม.) 
(แผนภูมิ 4) 

แผนภูมิ 2  เปรียบเทียบพื้นท่ีกอสรางใหม ตอเติม-ดัดแปลง             
                  ของสิ่งกอสรางท่ีมิใชอาคารโรงเรือน 
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 ที่มา : การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสรางไตรมาส 1/2554 สํานักงานสถิติแหงชาติ  

ความยาวของ 
สิ่งกอสราง (เมตร) 

พื้นท่ีของ 
สิ่งกอสราง (ตร.ม.) 

แผนภูมิ 3   เปรียบเทียบพื้นท่ีของอาคารโรงเรือนท่ีไดรับ 
                   อนุญาตใหกอสรางใหม และตอเติม-ดัดแปลง  
                   จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง 
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แผนภูมิ  5  เปรียบเทียบพื้นท่ีของสิ่งกอสราง ท่ีมิใชอาคาร 
                   โรงเรือนท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม และตอเติม-     
                   ดัดแปลง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง 
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  สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน       
ท่ีคิดเปนพื้นที่ สวนใหญเปนการกอสรางลานจอดรถ 
ไดรับอนุญาตใหกอสรางคิดเปนพื้นที่  153,371   ตร.ม.    
 หรือรอยละ 53.4 และปายโฆษณาไดรับอนุญาตให   
กอสรางคิดเปนพื้นที่  23,049  ตร.ม. หรือรอยละ 8.0  

 
 
 
 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวา 
พื้นที่ของสิ่งกอสรางไดรับอนุญาตใหกอสรางโดยรวม
ลดลงรอยละ  33.7 (จากพื้นที่  432,608 ตร .ม .  เปน 
286,996 ตร .ม . )  และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของป  2553 ลดลงรอยละ  46.9 (จากพื้นที่ 
540,059 ตร.ม. เปน 286,996  ตร.ม.) (แผนภูมิ 5) 

สรุป จากการประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง
ในไตรมาส 1/2554 พบวามีจํานวนผูไดรับอนุญาตให
กอสรางอาคารโรงเรือนจํานวน 41,129 ราย เพิ่มข้ึน 
รอยละ 19.5 จากไตรมาสที่ผานมา ในขณะที่มีพื้นที่
กอสรางจํานวน 17.1 ลาน ตร.ม. เพิ่มข้ึนรอยละ 0.04 
จากไตรมาสที่ผานมา   

หากจําแนกตามชนิดของสิ่งกอสรางสวนใหญ
รอยละ 64.2 จะเปนการกอสรางเพื่อท่ีอยูอาศัย  คิดเปน
พื้นที่กอสราง 10.9 ลาน ตร.ม. เพิ่มข้ึนรอยละ 3.1  เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ผานมา และเพิ่มข้ึนรอยละ 0.6 จาก
ไตรมาสเดียวกันของป 2553   สําหรับสิ่งกอสรางที่
ไมใชอาคารโรงเรือน มีความยาวของสิ่งกอสรางเพิ่มข้ึน
รอยละ 22.7 แตพื้นที่กอสรางลดลงรอยละ 33.7  เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

อยางไรก็ตาม จากการประมวลขอมูลท่ีไดรับ
อนุญาตใหกอสราง  พบวา  จํานวนผูไดรับอนุญาต
ประเภทอาคารโรงเรือนในไตรมาส 1/2554 ในภาพรวม
เพิ่มข้ึน  มีพื้นที่ของสิ่งกอสรางเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่
ผานมา   สวนการกอสรางสิ่งกอสรางที่มิใชอาคาร
โรงเรือนมีจํานวนผูไดรับอนุญาตลดลงจากไตรมาสที่
ผานมา และไตรมาสเดียวกันในป 2553  มีสิ่งกอสรางที่
คิดเปนพื้นที่ลดลง  แตสิ่งกอสรางที่เปนความยาวกลับ
เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา  

  

แผนภูมิ 4   เปรียบเทียบพื้นท่ีของสิ่งกอสราง(ความยาว) ท่ีมิใช
อาคารโรงเรือนท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม และ 

                    ตอเติม-ดัดแปลง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและวัตถุประสงค 

 สํานักงานสถิติแหงชาติไดเก็บรวบรวม
ขอมูลส่ิงกอสรางทุกประเภทที่ เอกชนได รับ
อนุญาตใหทําการกอสรางใหม ตอเติมหรือ
ดัดแปลงตามเทศบัญญัติควบคุมการกอสรางเปน
ประจําทุกปมาตั้งแตป 2509 ซ่ึงครอบคลุมเฉพาะ
เขตเทศบาล ตอมาเพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลมี
ความสมบูรณมากขึ้นตามความตองการใชขอมูล 
สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดขยายขอบขายโดย
เก็บรวบรวมขอมูลจากเทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบลทุกแหงทั่วประเทศ ทั้งที่มีและ
ไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงขอมูลที่เก็บรวบรวม
นี้ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนําไปใช
ป ระโยชน ในด านต า ง  ๆ  เ ช น  สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นําไปใชในการจัดทําบัญชีประชาชาติ
ดานการสะสมทุนและมูลคาการกอสรางรวม  
ของทั้งประเทศ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 
กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย และ
ภาคเอกชนนําไปใชจัดทําตัวช้ีวัดที่อยูอาศัย เพื่อ
ใ ช ใ น ก า ร ติ ด ต า ม ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ด า น
อสังหาริมทรัพย และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินเปนตน 

 สําหรับการเสนอผลขอมูลพื้นที่การ
กอสร างนี้ ไดนํ า เสนอผลเปนรายปและราย
ไตรมาส โดยขอมูลรายปเปนการนําเสนอผล

ขอมูลในระดับจังหวัด  ภาค และทั่วประเทศ
สวนขอมูลรายไตรมาสนั้นเปนการนําเสนอผล 

 

ขอมูลในระดับภาค และทั่วประเทศ เฉพาะพื้นที่
ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เทานั้น  

1.2 คุมรวม 

 การเก็บรวบรวมขอมูลโครงการนี้   
คุมรวมสิ่งกอสรางทุกประเภทที่เอกชนไดรับ
อนุญาตให ก อสร า ง ใหม และต อ เติ มห รือ
ดัดแปลง ในทุกพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทุก
จังหวัดทั่วประเทศ 

1.3 รายการขอมูล 

 การจัดทําโครงการประมวลขอมูล
พื้นที่การกอสรางนี้ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการ
กอสราง  ดังตอไปนี้ 
 1)   จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง  
 2)    จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาต
ใหกอสราง  
 3) พื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุญาตให
กอสราง 

1.4   การเก็บรวบรวมขอมูล 

 สํานักงานสถิติแหงชาติไดดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลการกอสรางเปนประจําทุกเดือน 
โดยขอความรวมมือจากสํานักงานเขต สํานักการ
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โยธา กรุงเทพมหานคร และหนวยราชการสวน
ทองถ่ินในจังหวัดตาง ๆ ใหบันทึกขอมูลลงใน 
 
แบบสอบถามที่ไดจัดสงไปให และเมื่อหนวยงาน
ดังกลาวบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวสํานักงานฯ ได
ขอใหสงแบบสอบถามคืนมายังสํานักงานสถิติ
แหงชาติ หรือสํานักงานสถิติจังหวัด อยางไรก็
ตาม หากหนวยงานใดยังไมไดสงแบบสอบถาม
คืนในคาบเวลาที่กําหนด เจาหนาที่ของสํานักงาน
ส ถิติ แห ง ช าติ จ ะออกไปติ ดต ามรวบรวม
แบบสอบถามดังกลาว 

1.5 การประมวลผลขอมูล 
 แบบสอบถามที่บันทึกคําตอบเรียบรอย
แลว สํานักงานสถิติจังหวัดจะทําการตรวจสอบ
ความถูกตอง  พรอมทั้งลงรหัสรายการตางๆ 
จากนั้ นจะทํ าก ารบันทึ กข อมู ล เพื่ อทํ าก าร
ประมวลผลเบื้องตน อยางไรก็ดีเพื่อใหไดขอมูลที่
ถูกตองมากที่สุด จึงไดทําการตรวจสอบความ
แนบนัยของขอมูลใหถูกตองครบถวนอีกครั้งใน
สวนกลาง แลวจึงทําการประมวลผลและนําเสนอ
ผลในรูปตารางสถิติตอไป 

1.6 การนําเสนอผลขอมูล 
 การเสนอผลขอมูลรายไตรมาส เปนการ
นําเสนอผลขอมูลในระดับภาคและทั่วประเทศ 
เ ฉ พ า ะ พื้ น ที่ ที่ มี พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษฎี ก า ใ ห ใ ช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เทานั้น  
 
 
 
 
 

 
 
 
1.7 ขอจํากัดของขอมูล 
 การประมวลขอมูลสถิติการกอสราง 
เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุญาตให
กอสราง ซ่ึงอาจจะยังไมมีการดําเนินการกอสราง
จริงก็ได นอกจากนี้ขอมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน
อยูบางดวยหลายสาเหตุ เชน ไมไดรับขอมูลจาก
หนวยงานครบทุกแหง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
การบันทึกขอมูล หรือการลงรหัส เปนตน อยางไร
ก็ดีสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดพยายามขจัดความ
คลาดเคลื่อนใหเหลือนอยที่สุด 
 

 
 



บทที่  2  
สรุปผลการสํารวจ 

 
2.1 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง และพื้นท่ีกอสราง 
 ในไตรมาสหนึ่ง ป 2554 มีเอกชนที่ไดรับ
อนุญาตใหกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารและ
ส่ิงกอสรางจํานวน 45,668 ราย เปนผูไดรับอนุญาตให
กอสรางอาคารโรงเรือน 41,129 ราย  คิดเปนพื้นที่ 17.1
ล านตารางเมตร  และได รับอนุญาตใหกอสร าง
ส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน 4,539 ราย โดยเปน
ส่ิงกอสรางประเภททอ/ทางระบายน้ํา ถนน ร้ัว/กําแพง 
สะพาน เขื่อน/คันดิน ฯลฯ  คิดเปนความยาวทั้งสิ้น 
617,495 เมตร และประเภทลานจอดรถ สนามกีฬา 
ปมน้ํามัน ปายโฆษณา  สระวายน้ํา  ฯลฯ  คิดเปนพื้นที่
ทั้งสิ้น 286,996  ตารางเมตร  
 สําหรับผูที่ไดรับอนุญาตใหทําการกอสราง
อาคารโรงเรือนนั้น พบวา สวนใหญ(รอยละ 98.2) 
ไดรับอนุญาตใหกอสรางใหม และรอยละ 1.8 ไดรับ
อนุญาตใหตอเติมหรือดัดแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ผานมา พบวา จํานวนผูที่ไดรับอนุญาตให
กอสรางอาคารโรงเรือนเพิ่มขึ้นรอยละ 19.5  และมี
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางเพิ่มขึ้นเล็กนอยเพียง  

 
รอยละ 0.04 เทานั้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 
เดียวกันของป 2553 พบวาจํานวนผูที่ไดรับอนุญาต
ใหกอสรางโดยรวมลดลงรอยละ 2.5 แตมีพื้นที่ที่
ไดรับอนุญาตใหกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 9.7 
 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนนั้น 
พบวา สวนใหญ (รอยละ 99.3 ) เปนการไดรับอนุญาต
ใหกอสรางใหม และรอยละ 0.7 เปนการไดรับอนุญาต
ใหตอเติมหรือดัดแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่
ผานมา พบวา จํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางลดลง  
รอยละ 15.2 แตพื้นที่กอสรางในสวนที่คิดเปนความยาว 
(เชน ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน ร้ัว/กําแพง สะพาน และ
เขื่อน/คันดิน) เพิ่มขึ้นรอยละ 22.7  สวนพื้นที่กอสรางที่
คิดเปนพื้นที่ (เชน ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน  
ปายโฆษณา และสระวายน้ํา) ลดลงรอยละ 33.7  และเมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2553  พบวา 
จํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางลดลงรอยละ 17.1  
โดยมีความยาวและพื้นที่ของสิ่งกอสรางลดลงรอยละ 
1.7 และรอยละ 46.9 ตามลําดับ (ตาราง 1) 

 ตาราง  1  จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางและพื้นที่กอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง จําแนกตามประเภทของสิ่งกอสราง      
รอยละของการเปลี่ยนแปลง 

  ประเภทของสิ่งกอสราง ไตรมาส 1/2554 
ไตรมาส 4/2553 ไตรมาส 1/2553 

จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสรางทั้งสิ้น (ราย) 45,668           14.8   -2.5 
อาคารโรงเรือน     
- จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง (ราย)                   41,129   19.5  -0.5  
       กอสรางใหม (รอยละ)                   98.2   -0.1  0.2  
       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ)                         1.8  0.1  -0.2  
- พ้ืนที่ (ตารางเมตร)            17,017,270   0.04  9.7  
มิใชอาคารโรงเรือน       
- จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง (ราย)                    4,539  -15.2  -17.1  
       กอสรางใหม (รอยละ)                      99.3  . .  0.4  
       ตอเติม ดัดแปลง (รอยละ)                        0.7  . .  -0.4  
- พ้ืนที่กอสราง       
       ความยาว (เมตร) 1/                    617,495    22.7  -1.7  
       พ้ืนที่ (ตารางเมตร) 2/                     286,996   -33.7   -46.9  

 

  
หมายเหตุ  ขอมูลพื้นที่การกอสรางนี้ เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุญาตใหกอสราง ซึ่งบางแหงอาจยังไมไดเริ่มดําเนินการกอสราง 

  1  /   สิ่งกอสรางประเภท ทอ/ทางระบายน้ํา ถนน รั้ว/กําแพง สะพาน เขื่อน/คันดิน ฯลฯ 
                   2  /   สิ่งกอสรางประเภท ลานจอดรถ สนามกีฬา ปมน้ํามัน ปายโฆษณา สระวายน้ํา ฯลฯ 

                       . .  รอยละของการกอสราง  เทากับไตรมาส 1/2554 



 

 

 
 
2.2 พื้นท่ีกอสรางจําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  

 ส่ิงกอสรางที่ เปนอาคารโรงเรือนที่
ไดรับอนุญาตใหกอสรางในไตรมาสที่หนึ่งนั้น 
สวนใหญเปนอาคารโรงเรือนเพื่ออยูอาศัยโดยมี
พื้นที่รวม 10.9 ลานตารางเมตร หรือรอยละ 64.2 
ของสิ่งกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น สวน
อาคารโรงเรือนที่กอสรางเพื่อการพาณิชยและ
สํานักงานมีพื้นที่รวม 2.8 ลานตารางเมตร หรือคิด
เปนรอยละ 16.4 การกอสรางเพื่อการอุตสาหกรรม
และโรงงานมีพื้นที่กอสรางรวม 1.9 ลานตาราง
เมตร  หรือคิดเปนรอยละ  11.2 การกอสราง
โรงแรม คิดเปนพื้นที่ 603,294 ตารางเมตร และ
เปนการกอสร า งอาคาร เพื่ อการศึ กษาและ
สาธารณสุข จํานวน 172,312 ตารางเมตร เทานั้น 
  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 
พบวา อาคารโรงเรือนมีพื้นที่กอสรางที่ไดรับ
อนุญาตใหกอสรางโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กนอยเพียง
รอยละ 0.04 โดยเฉพาะการกอสรางเพื่อการศึกษา
และสาธารณสุขมีพื้นที่กอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 
49.1 การกอสรางอาคารเพื่ออยูอาศัยมีพื้นที่
กอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 
3.1  เพื่อการพาณิชยและสํานักงานเพิ่มขึ้นรอยละ 
0.6  สําหรับการกอสรางโรงแรมและเพื่อการ
อุตสาหกรรมและโรงงานลดลงรอยละ 26.0 และ
รอยละ 11.3 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 
  
 
 
 
 

  

 

  
เดียวกันของป 2553 พบวา อาคารโรงเรือนมีพื้นที่
กอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางโดยรวมเพิ่มขึ้น
รอยละ 9.7 
 สําหรับสิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน
นั้น สวนใหญเปนการกอสราง ทอ/ทางระบายน้ํ ามี       
ความยาว 338,233 เมตร คิดเปนรอยละ 54.8 ของ
ส่ิงกอสรางที่มีหนวยวัดเปนความยาวทั้งสิ้น การ
กอสรางถนนมีความยาว 155,668 เมตร  ร้ัว/กําแพง 
มีความยาว 108,007 เมตร  สําหรับการกอสรางลาน
จอดรถมีพื้นที่ 153,371 ตารางเมตรหรือรอยละ 53.4 
ปายโฆษณาไดรับอนุญาตใหกอสรางคิดเปนพื้นที่ 
23,049 ตารางเมตรหรือร อยละ  8 . 0  ป มน้ําม ัน    
ไดร ับอนุญาตใหก อสรางคิดเปนพื้นที่ 22,811 
ตารางเมตรหรือรอยละ 7.9  
 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา
พบวา ส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนมีความยาว
ของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางโดยรวม
เพิ่มขึ้นรอยละ  22.7  แตลดลงรอยละ  1.7 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2553      สวน
ส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือนที่เปนพื้นที่กอสราง
ไดรับอนุญาตใหกอสรางโดยรวมลดลงรอยละ 33.7  
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และลดลง     
รอยละ 46.9 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ป 2553 (ตาราง 2) 
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ตาราง  2  พื้นท่ีและความยาวของสิ่งกอสรางใหม ตอเติมหรือดัดแปลง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง      

รอยละของการเปลี่ยนแปลง 
ชนิดของสิ่งกอสราง ไตรมาส 1/2554 

ไตรมาส 4/2553 ไตรมาส 1/2553 

อาคารโรงเรือน     

      รวม  (ตร.ม.)          17,017,270  0.04 9.7 

เพื่ออยูอาศัย          10,918,013  3.1 0.6 

เพื่อการพาณิชยและสํานักงาน           2,787,672  0.6 30.9 

เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน           1,909,557  -11.3 39.4 

เพื่อการศึกษาและสาธารณสุข              172,312 49.1 8.8 

โรงแรม                603,294  -26.0 88.9 

อื่น ๆ 1/              626,422  10.2 -7.7 

มิใชอาคารโรงเรือน    

      ความยาวรวม (เมตร) 617,495 22.7 -1.7 

ทอ/ทางระบายน้ํา 338,233 8.8 34.3 

ถนน 155,668 44.2 -38.2 

รั้ว/กําแพง 108,007 51.3 7.6 

อื่น ๆ 2/ 15,587 20.4 -34.5 

      พ้ืนที่รวม (ตร.ม.)              286,996  -33.7 -46.9 

ลานจอดรถ              153,371  -28.1 -29.5 

สนามกีฬา                  9,177  -86.6 -67.4 

ปมน้ํามัน                22,811  -22.7 -68.1 

ปายโฆษณา                23,049  -51.7 64.8 

อื่น ๆ 3/                78,588  7.0 -62.4 
 

หมายเหตุ  ขอมูลพ้ืนที่การกอสรางนี้ เปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุญาตใหกอสราง ซึ่งบางแหงอาจยังไมไดเริ่ม  
                   ดําเนินการกอสราง 
                    1/   เชน โรงกรองน้ํา เพื่อการบําบัดน้ําเสีย เพื่อการเกษตร เพื่อการบันเทิง เปนตน 
                    2/   เชน สะพาน เขื่อน/คันดิน เปนตน  
                    3/    เชน  ทางเดินเทา ซุมประตูและสระวายน้ํา เปนตน 
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2.3 ขอมูลการกอสราง จําแนกตามภาค 

 เมื่อพิจารณาขอมูลการกอสรางใหม 
ประเภทอาคารโรงเรือนจําแนกตามภาค พบวา     
มีจํ านวนผู ได รับอนุญาตใหก อสร า งทั้ งสิ้ น   
40,403 ราย เปนผูที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มากที่ สุดถึง  12 ,924 ราย  คิดเปนรอยละ  32.0 
รองลงมา คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีผูไดรับ
อนุญาตใหกอสรางจํานวน  8,376 ราย  คิดเปน   
รอยละ 20.7 แตมีพื้นที่ของส่ิงกอสรางที่ไดรับ
อนุญาตใหกอสรางมากที่สุด คือ 6.6 ลานตาราง
เมตร  คิดเปนรอยละ  41.1 ของพื้นที่ที่ ได รับ
อนุญาตใหกอสรางใหมทั้งสิ้น (16.1 ลานตาราง
เมตร)  
 สําหรับการได รับอนุญาตใหกอสราง
ส่ิงกอสรางใหมที่มิใชอาคารโรงเรือนในไตรมาส
ที่หนึ่งของป 2554 มีจํานวนผูไดรับอนุญาตให
กอสรางทั้งสิ้น 4,505 ราย โดยเปนผูไดรับอนุญาต
การกอสรางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากที่สุด
จํานวน 2,161 ราย (รอยละ 48.0) ในขณะที่ภาคใต
มีจํานวนผูไดรับอนุญาต การกอสรางประเภทนี้  
นอยที่สุดเพียง 184 ราย (รอยละ 4.1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 

  

 

  
 สําหรับพื้นที่ส่ิงกอสรางใหมที่มิใชอาคาร
โรง เ รือนนั้ นได รับอนุญาต  มีความยาวของ
ส่ิงกอสรางประเภททอ/ทางระบายน้ํา ถนน ร้ัว/
กําแพง  สะพาน  เขื่อน /คันดิน  ฯลฯ  ที่ เปนการ
กอสรางใหมนั้นไดรับอนุญาตทั้งสิ้น 615,759 เมตร 
ซ่ึงเปนการกอสรางในกรุงเทพฯและปริมณฑลมาก
ที่สุดคือ 357,544 เมตรหรือรอยละ 58.1  สวนพื้นที่
การกอสรางมีประมาณ 284,586 ตารางเมตร เปน
พื้นที่กอสรางในกรุงเทพฯและปริมณฑลมากที่สุด
จํานวน 93,866 ตารางเมตรหรือรอยละ 33.0  
 หากกลาวโดยรวมแลว การไดรับอนุญาต
ใหกอสราง สวนใหญจะเปนการอนุญาตใหกอสราง
ใหมทั้งในสวนที่เปนอาคารโรงเรือนและมิใชอาคาร
โรงเ รือน  สําหรับการอนุญาตให  ตอเติมหรือ
ดัดแปลงนั้น  จะมีสัดสวนการไดรับอนุญาตให
กอสรางเพียงเล็กนอยเทานั้น ซ่ึงจะเปนลักษณะ
เชนเดียวกันในทุกภาค (ตาราง 3) 
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ตาราง  3  จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนสิ่งกอสราง พื้นท่ีและความยาวสิ่งกอสราง 
                ไตรมาสที่ 1/2554 เปนรายภาค   
 

รายการ ทั่วประเทศ กรุงเทพ ฯ 

และปริมณฑล 

กลาง เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ใต 

สิ่งกอสรางประเภทอาคารโรงเรือน      

กอสรางใหม       

   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 40,403              8,376          7,273           6,132          12,924           5,698  
   - จํานวนอาคาร (หลัง) 60,064           18,196        11,119           6,897          14,347           9,505  
   - พื้นที่ (ตารางเมตร) 16,111,426      6,614,245   3,644,757    1,545,845    2,168,905    2,137,674  
ตอเติมหรือดัดแปลง       
   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 726                 182             131              134               245                34  
   - จํานวนอาคาร (หลัง) 769                 192            138              157               245                37  
   - พื้นที่ (ตารางเมตร) 905,844         713,357       49,675         56,427          49,455         36,930  
สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน       
กอสรางใหม       
   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 4,505 2,161 731 816 613 184 
   - จํานวนสิ่งกอสราง (แหง) 5,657 3,167 736 850 674 230 
   - ความยาว (เมตร) 615,759 357,544 74,830 105,374 60,387 17,624 
   - พื้นที่ (ตารางเมตร) 284,586 93,866 68,269 55,594 26,418 40,439 
ตอเติมหรือดัดแปลง       
   - จํานวนผูไดรับอนุญาต (ราย) 34 19 3 11 - 1 
   - จํานวนสิ่งกอสราง (แหง) 34 19 3 11 - 1 
   - ความยาว (เมตร) 1,736 1,359 14 363 - - 
   - พื้นที่ (ตารางเมตร) 2,410 51 267 1,598 - 494 

       

 
 



 
 
 
 
 
 

ตารางสถิติ 

 
 



ตารางสถิติ 
หนา 

 
ตาราง 1 เปรียบเทียบจํานวนผูไดรับอนญุาตใหกอสราง จํานวนสิ่งกอสราง พื้นที่และความยาว  
 สิ่งกอสราง 13 
ตาราง 2 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนสิ่งกอสราง พื้นที่และความยาวสิ่งกอสราง  
 เดือนมกราคม 2554 19 
ตาราง 3 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนสิ่งกอสราง พื้นที่และความยาวสิ่งกอสราง    
 เดือนกุมภาพันธ 2554 20 
ตาราง 4 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จํานวนสิ่งกอสราง พื้นที่และความยาวสิ่งกอสราง  
 เดือนมีนาคม 2554 21 
ตาราง 5 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง ไตรมาสที่ 1/2554 22 
ตาราง 6 จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนญุาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 ไตรมาสที่ 1/2554 23 
ตาราง 7 พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนญุาต จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง   
 ไตรมาสที่ 1/2554 24 
ตาราง 8 เปรียบเทียบพื้นท่ีและความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาต  25 
ตาราง 9 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง เดือนมกราคม 2554 31 
ตาราง 10 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง เดือนกุมภาพันธ 2554 32 
ตาราง 11 จํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง เดือนมีนาคม 2554 33 
ตาราง 12 จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนญุาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 เดือนมกราคม 2554 34 
ตาราง 13 จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนญุาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 เดือนกุมภาพันธ 2554 35 
ตาราง 14 จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนญุาตใหกอสราง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 เดือนมีนาคม 2554 36 
ตาราง 15 พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนญุาต จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 เดือนมกราคม 2554 37 
ตาราง 16 พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนญุาต จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 เดือนกุมภาพันธ 2554 38 
ตาราง 17 พื้นที่และความยาวของสิ่งกอสรางที่ไดรับอนญุาต จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง  
 เดือนมีนาคม 2554 39 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 

ระเบียบวิธีสถิติ 
 

1. วิธีการประมาณผล 

   โครงการประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง พ.ศ.2554 ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนประจําทุกเดือน จากหนวยราชการทั้งกรุงเทพมหานคร และสวนทองถ่ิน คือ เทศบาล  องคการบรหิาร
สวนตําบล แตเนื่องจากสํานักงานสถิติแหงชาติไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาไมครบทุกหนวยราชการ 
จึงจําเปนตองมีการประมาณคาตามวิธีสถิติ เพื่อใหขอมูลที่นําเสนอเปนคาประมาณของประชากรทุกแหง
ที่อยูในคุมรวม 

   ในการประมาณคา  กําหนดให 

l  =    1 , 2 , 3 , ... , hijkn     (ลําดับที่หนวยราชการ) 

k  =    1 , 2 , 3                     (เดือน) 
j  =     1 , 2    (เขตการปกครอง) 

   i  =     1 , 2 , 3 , ... , hA                (จังหวัด) 
    h  =    1 , 2 , 3 , … , 7                 (ภาค) 
 

1. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศกึษา X  สําหรับเขตการปกครอง  j   จังหวดั i   ภาค  h  คือ 

 

     ∑
=

=
3

1k
hijkhij X     X ˆˆ                …………................ (1)  

 
โดยที ่  X hijkˆ  คือ  คาประมาณยอดรวมของลักษณะที่ตองการศกึษา X  สําหรับเดือน k  เขตการ

ปกครอง j   จังหวัด i    ภาค h    ซ่ึง 
 

   ∑
=

=
hijkn

1 l
hijkl

hijk

hijk
hijk x

n

N
      X̂  

 

hijklx  คือ คาของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของลําดับที่หนวยราชการ l  เดือน k  

เขตการปกครอง j  จังหวัด i   ภาค h  

hijkN   คือ จํานวนหนวยราชการทั้งสิ้นของเดือน  k   เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i   ภาค     

h  
 hijkn  คือ จํานวนหนวยราชการที่เก็บรวบรวมขอมูลไดทั้งสิ้นของเดอืน k เขตการ

ปกครอง j  จังหวดั i   ภาค  h  
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2. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะทีต่องการศึกษา X  สําหรับเดือน k เขตการปกครอง  j  ภาค  h  คือ

     ∑
=

=
hA

1i
hijkhjk X    X ˆˆ          ............................ (2)  

  โดย hA   คือ  จํานวนจังหวดัทั้งสิ้น  ในภาค h   และ  76A 
7

1h
h =∑

=
 

 

3. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะทีต่องการศึกษา X  สําหรับเดือน k   ภาค  h  คือ 

      ∑
=

=
2

1j
hjkhk X    X ˆˆ         ............................. (3)  

 

4. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะทีต่องการศึกษา X  สําหรับเขตการปกครอง  j   ภาค  h  คือ 

      ∑
=

=
3

1k
hjkhj X    X ˆˆ                    ............................ (4)  

 

5. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะทีต่องการศึกษา X  สําหรับเดือน  k   คือ 

     ∑
=

=
7

1h
hkk X    X ˆˆ           ............................ (5)  

 

6. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะทีต่องการศึกษา X  สําหรับเขตการปกครอง  j   คือ 

   ∑
=

=
7

1h
hjj X    X ˆˆ                    ............................ (6)  

 

7. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะทีต่องการศึกษา X  สําหรับภาค  h  คือ 

     ∑ ∑
= =

==
3

1k

2

1j
hjhkh XX  X ˆˆˆ             ............................ (7)  

 

8. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะทีต่องการศึกษา X  สําหรับทั่วราชอาณาจักร  คือ 

     ∑∑∑
===

===
7

1h
h

2

1j
j

3

1k
k X    XX  X ˆˆˆˆ       ............................ (8)  
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2.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการกอสรางเปนประจําทุกเดือน โดย
ขอความรวมมือจากสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และหนวยราชการสวนทองถ่ินในจังหวัดตาง ๆ 
ใหบันทึกขอมูลลงในแบบสอบถามที่ไดจัดสงไปให และเมื่อหนวยงานดังกลาว บันทึกขอมูลเรียบรอย
แลว สํานักงานฯ ไดขอใหสงแบบสอบถาม คืนมายังสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานสถิติจังหวัด 
อยางไรก็ตาม หากหนวยงานใดยังไมไดสงแบบสอบถามคืนในคาบเวลาที่กําหนด เจาหนาที่ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ จะออกไปติดตามรวบรวมแบบสอบถามดังกลาว 
 ในไตรมาส 1/2554 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดสงแบบสอบถามไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในการควบคุมการกอสรางอาคารจํานวน 3,304 แหง เนื่องจากการเก็บรวบรวมขอมูลจัดทําเปนรายเดือน 
ดังนั้นหนวยงานแตละแหงจะตองบันทึกแบบสอบถามและสงคืนใหสํานักงานฯ รวม 3 คร้ัง รวมเปน
จํานวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 9,912 แบบ แตเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลแลว สํานักงานฯ 
ไดรับแบบสอบถามที่บันทึกขอมูลและสงกลับคืนมาจํานวน 6,802 แบบ หรือคิดเปนรอยละ 68.6 ของ
จํานวนแบบสอบถามทั้งสิ้น ซ่ึงสามารถจําแนกจํานวนแบบสอบถามที่ไดรับ ดังนี้ 
 
จํานวนและรอยละของแบบสอบถามที่ไดรับ จําแนกตามเขตการปกครองและภาค 

 รวม เขตเทศบาล  1/       นอกเขตเทศบาล 
ภาค แบบ 

สอบถาม 
ท้ังสิ้น 

แบบ 
สอบถาม 
ท่ีไดรับ 

แบบ 
สอบถาม 
ท้ังสิ้น 

แบบ 
สอบถาม 
ท่ีไดรับ 

แบบ 
สอบถาม 
ท้ังสิ้น 

แบบ 
สอบถาม 
ท่ีไดรับ 

   ท่ัวราชอาณาจักร 9,912 6,802 4,740 3,305 5,172 3,497 

 (100.0) (68.6) (100.0) (69.7) (100.0) (67.6) 
กรุงเทพมหานคร 150 150 150 150 - - 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - - 
ปริมณฑล 930 671 231 155 699 516 

 (100.0) (72.2) (100.0) (67.1) (100.0) (73.8) 
กลาง 2,406 2,097 1,167 1,004 1,239 1,093 

 (100.0) (87.2) (100.0) (86.0) (100.0) (88.2) 
เหนือ 1,806 1,423 1,119 881 687 542 

 (100.0) (78.8) (100.0) (78.7) (100.0) (78.9) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,826 1,122 1,398 628 1,428 494 

 (100.0) (39.7) (100.0) (44.9) (100.0) (34.6) 
ใต 1,794 1,339 675 487 1,119 852 

 (100.0) (74.6) (100.0) (72.2) (100.0) (76.1) 
  

 1/    รวมสํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร      
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3.  การประมวลผลขอมูล 

 แบบสอบถามที่บันทึกคําตอบเรียบรอยแลวจะถูกสงมายังสํานักงานสถิติแหงชาติในสวนกลาง
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความแนบนัยของขอมูลอยางละเอียด เพื่อทําการประมวลผลตอไป อยางไรก็ดี
เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง จึงไดทําการบรรณาธิกรดวยเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อตรวจสอบและแกไขขอมูล
ใหถูกตองครบถวนอีกครั้ง แลวจึงทําการประมวลผลและนําเสนอผลในรูปตารางสถิติ 

 
4.  ขอจํากัดของขอมูล 

 การประมวลขอมูลพื้นที่การกอสรางเปนการรายงานผลขอมูลจากการไดรับอนุญาตให
กอสราง ซ่ึงอาจจะยังไมมีการดําเนินการกอสรางจริงก็ได นอกจากนี้ขอมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน     
อยูบางดวยหลายสาเหตุ เชน ไมไดรับขอมูลจากหนวยงานครบทุกแหง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการ
บันทึกขอมูลหรือการลงรหัส เปนตน อยางไรก็ดี สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดพยายามขจัดความ
คลาดเคลื่อนใหเหลือนอยที่สุด 

 



ภาคผนวก ข
คํานิยาม 

 
 1. ราชการสวนทองถิ่น หมายถึง เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ินตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 
 2. การกอสรางใหม หมายถึง การสรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทน
ของเดิมหรือไมก็ตาม  
 3. การตอเติมหรือดัดแปลง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยาย ซ่ึง
ลักษณะขอบเขต แบบ รูป ทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง ๆ ของ
อาคารซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม 
 4. ประเภทของสิ่งกอสราง จําแนกเปน 2 ประเภท คือ 
 4.1 ส่ิงกอสรางที่เปนอาคารโรงเรือน หมายถึง บาน ตึก ตึกแถว หองแถว คลังสินคา 
สํานักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ที่พักผูโดยสารรถประจําทาง หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน 
  4.2 ส่ิงกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน หมายถึง ถนน สะพาน ร้ัว หรือกําแพง อุโมงค        
ปายโฆษณา ทอหรือทางระบายน้ําเพื่อประโยชนสาธารณะ อูเรือ คานเรือ เขื่อน ทาน้ํา หรือทาจอดเรือ เปนตน 
 5. ลักษณะของการกอสราง จําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ 
 5.1 การกอสรางใหม หมายถึง ส่ิงกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางขึ้นใหม 
 5.2 การกอสรางที่ตอเติมหรือดัดแปลง หมายถึง ส่ิงกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหตอเติม
หรือดัดแปลงแกไขสิ่งกอสรางเดิม 
 6. ชนิดของสิ่งกอสราง จําแนกออกเปน 
 6.1 เพื่ออยูอาศัย หมายถึง ส่ิงกอสรางที่สรางขึ้นเพื่อใชอยูอาศัยอยางเดียว เชน บานเดี่ยว/
บานโดด บานแฝด ทาวนเฮาส แฟลต/อพารทเมนท อาคารพักอาศัยรวมต่ํากวา 6 ช้ัน หรือบานแถว เปนตน 
 6.2 เพื่อการพาณิชย หมายถึง ส่ิงกอสรางที่สรางขึ้นเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ เชน      
ซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยนสินคารวมทั้งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย การรับจํานํา การประกันภัย กิจการเกี่ยวกับ
การเงินและการธนาคาร รวมทั้งอาคารที่ใชสําหรับการคาเปนหลักทั้งการคาสงและคาปลีก เชน รานคา 
คลังสินคา สํานักงาน ธนาคาร บริษัทประกันภัย รวมถึงอาคารจอดรถที่กอสรางรวมอยูกับอาคารพาณิชย 
(เชน หางสรรพสินคา) อาคารเพื่อการพาณิชยจะใชอยูอาศัยดวยหรือไมก็ได 
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 6.3   อาคารพักอาศัยรวม หมายถึง อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยู
อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกัน สําหรับแตละครอบครัว มีหองน้ํา หองสวม 
ทางเดิน ทางเขาออก และทางขึ้นลง หรือลิฟท แยกจากกันหรือรวมกัน (จากขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544) 
 6.4 เพื่อการอุตสาหกรรม หมายถึง    ส่ิงกอสรางที่สรางขึ้นเพื่อใชดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
การผลิตหรือประกอบสินคาตาง ๆ เชน โรงงานผลิตรองเทา รานตัดเสื้อผาโหล รานทําขนม รานทําประตู
หนาตาง โรงกลึง โรงงานประกอบรถยนต อูตอเรือ โกดังสินคา หองทํางานในโรงงาน เปนตน โดยจะใช
อยูอาศัยดวยหรือไมก็ได  
 6.5 เพื่อการศึกษา หมายถึง ส่ิงกอสรางที่ใชในการดําเนินกิจการโดยตรงเกี่ยวกับกิจการ
การเรียนการสอนหรือการศึกษา เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หองสมุด พิพิธภัณฑ หอศิลป เปนตน 
 6.6 เพื่อการสาธารณสุข หมายถึง ส่ิงกอสรางที่ใชในการรักษาพยาบาล และการดูแล
เฉพาะดาน เชน โรงพยาบาล สถานพักพื้น สถานที่ดูแลผูปวยและผูสูงอายุ อาคารเพื่อการบริการทาง    
การแพทยอ่ืน ๆ เปนตน 
 6.7 โรงแรมและภัตตาคาร หมายถึง ส่ิงกอสรางที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่พักชั่วคราว หรือ
ขายอาหารและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไวพรอมบริโภคไดทันที เชน โรงแรม เกสทเฮาส หอพัก ภัตตาคาร 
รานอาหาร เปนตน 
 7. พื้นท่ีกอสราง หมายถึง พื้นที่ภายในอาคารที่จะกอสรางใหม หรือพื้นที่ตอเติมหรือ       
ดัดแปลงเฉพาะสวนที่เปนพื้นของแตละชั้นรวมกัน   
           
                     
 
                                            


